
  :اندازه حركت خطي

حركـت گروهـي از ذرات بـا       . توانيم اهميت فيزيكي مفهوم مركز جرم را توضيح دهـيم          اكنون مي 

,...,,12جرمهاي mmmn     را كه جرم كل آنها M    ه  كنيم كـه   در اينجا فرض مي . گيريم  است، در نظر مي ـن

ت   Mاي كه جرم كل  شود، به گونه ن خارج مي  جرمي به دستگاه وارد و نه از آ        دستگاه در طول زمان ثاـب

 ثابت نيست، يك مثال آشنا در اين مورد Mدستگاههايي را مطالعه خواهيم كرد كه در آنها  بعداً  . ماند مي

جـه جـرمش كـاهش     نتي شـود و در     سوخت، گازهاي داغ از آن خارج مـي        موشك است كه ضمن مصرف    

  .يابد مي

  براي اين دستگاه ثابت ذرات داريم

nncm rmrmrmMr +++= ...2211  

با مشتق گرفتن . كننده مركز جرم در يك چارچوب مرجع خاص است   مشخصcmrآن بردار مكانكه در 

  از اين معادله نسبت به زمان داريم
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  يا                                                  

nncm vmvmvmMV +++= ...2211  

dtdrcm، و ... سرعت ذره اول،1vكه در آن   .سرعت مركز جرم است) cmvمساوي با (/

  :دهيم مطلب را با مثال زير ادامه مي



كنـد و    به سمت راست حركـت مـي  v با سرعتmمطابق شكل به جرم   فرض كنيد جسمي     .مثال

ه       به سمت چپ در حركت است مر       v2 با سرعت    m2جسمي ديگر با جرم    كز جرم ايـن مجموعـه چگوـن

  كند؟ حركت مي

  

  

  

  :توان نوشت با توجه به رابطه فوق مي

vvmvvmmvmv cmcm −=⇒−=−+= 3)2(23  

  .يعني جهت حركت مركز جرم به سمت حركت جسم بزرگتر و سرعت بيشتر است

توان ديد كه تنها مقدار     ا مي امm   يا v      ثير ندارد و حاصلضرب ايـن     در تعيين سرعت مركز جرم تأ

دازه  كميتي مهم است كه بـه mvاز اين رو كميت. كند ست كه حركت مركز جرم را توصيف مي      ادو    آن اـن

  .يمگوئ حركت خطي يا تكانه مي

، v، در سرعتشm كه به صورت حاصلضرب جرم ذره،     pتكانه يك تك ذره عبارت است از بردار       

mvp :           يعني. شود تعريف مي =  

. اي در يك بردار، خودش نيز يك بردار اسـت  ارت است از حاصلضرب يك كميت نرده  تكانه كه عب  

ب مرجع ناظر بستگي دارد و ما بايـد   متناسب است از اين رو به چارچو      vتكانه يك ذره خاص با    pچون  

 .هميشه اين چارچوب را مشخص كنيم


